IFE International Food Expo
Nemzetközi élelmiszeripari és ital szakkiállítás
London, 2021. március 22-24.
www.ife.co.uk
A kiállításról:
A 40 éves múltú, kétévente megrendezésre kerülő IFE az Egyesült Királyság
legnagyobb élelmiszer és ital szakkiállítása. A modern Excel vásárterületen a világ
minden
tájékáról
érkezett
nemzetközi
találkozó
résztvevői:
gyártók,
vásárlók/fogyasztók, kis,- és nagykereskedők, szállodák, éttermek, bárok, szakácsok,
street food-osok, 3 nap alatt 5 rendezvényen láthatják, kóstolhatják az ágazat legújabb
termékeit, trendjeit.
Árucsoportok: sütőipari termékek és cukrászsütemények, sajt és tejtermékek, italok,
fagyasztott ételek,zöldségboltok és nagykereskedelem, egészséges táplálkozás, hús,-és
tenger gyümölcsei, különleges ételek.
Előző évi statisztika: 59 ország 1.350 kiállítója mutatta be, kóstoltatta termékeit a 111
országból érkezett 27.000 szakmai látogatónak.
Utazás:
menetrendszerinti repülőjárattal / vagy egyénileg
Szállás:
A 3*-os 115 szobás ibis Styles London Kensington hotel
Kensington központjában, az Earls Court metróállomástól
mindössze 3 perces sétára található. A Heathrow repülőtér
termináljai 30 perc alatt, átszállás nélkül elérhetők az Earl’s
Court metróállomásról. A Kiállítási Központ rövid távolságra
található a szálláshelytől. Minden szobában TV, tea- és
kávéfőzési lehetőség van. Reggelije svédasztalos.

szoba példa

A 4*-os 64 szobás Park Grand Paddington Court szállodától a
London Heathrow nemzetközi repülőtér a Heathrow Express
vonattal 20 perc alatt érhető el. A szállodának egy elegáns,
Viktória-korabeli épület ad otthont, mely a régi világ és a
modern szobák ötvözete. A szobákban interaktív síkképernyős
TV, valamint tea- és kávéfőző áll rendelkezésre. A wifi a
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szálláshely egész területén ingyenes. Reggelije svédasztalos.
A 4*-os 157 szobás Park Grand London Paddington szálloda a
Bayswater negyedben található, közel van a Queensway úti
Whiteleys bevásárlóközponthoz, a Notting Hill és a Hyde Park
rövid sétával elérhető, 500 méterre helyezkedik el a londoni
Paddington pályaudvartól és a Heathrow Express megállójától.
Minden szobája műholdas TV-vel, tea- és kávéfőzővel,
valamint hajszárítóval ellátott, saját fürdőszobával rendelkezik.
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Ingyenes wifi biztosított. Reggelije svédasztalos.
Kiállítás szervező részlegünk és saját utazási irodánk örömmel áll szíves
rendelkezésére, legyen szó kulcsrakész stand, grafika, arculat készítés, vagy
szállásfoglalás, repjegy, vásári belépőjegy, utasbiztosítás ajánlatról.
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